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Picturama Leudal 2017
De twintigste editie van Picturama Leudal vindt plaats van paaszaterdag 15 april t/m maandag 17 april 2017
in de voormalige VSO-school Ortolaan, Oude Trambaan 22A te 6093 CE Heythuysen.
De expositie wordt geopend op zaterdagmorgen 15 april 2017 om 11.00 uur in het Gemeentehuis Leudal,
Leudalplein 1 in Heythuysen. Tijdens de opening worden door de vakjury de prijswinnaars bekendgemaakt.
De expositie is voor publiek geopend op zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 april 2017 van 11.00 tot
17.00 uur.

Wedstrijdreglement en voorwaarden
1. De deelnemer mag maximaal twee werken inzenden. Uitsluitend unicaten mogen ingezonden worden.
Kopieën naar bestaande kunstwerken zijn niet toegestaan. De werken mogen niet eerder voor een
door de Stichting Picturama georganiseerde expositie zijn ingezonden of elders voor een prijs in
aanmerking zijn gekomen.
2. Deelname aan Picturama Leudal 2017 is voorbehouden aan niet-professionele kunstenaars.
3. Na inschrijving worden de ingezonden werken op basis van een foto beoordeeld door een door de
stichting te benoemen toelatingscommissie. Deze commissie brengt advies uit aan de stichting over de
samenstelling van de collectie die in de expositie getoond wordt. De stichting beslist of deze werken
aan de expositie kunnen deelnemen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
4. Uit de tot de expositie toegelaten werken worden per categorie door een door de stichting te
benoemen onafhankelijke vakjury een aantal kunstwerken genomineerd. Door de vakjury worden per
categorie de winnaars vastgesteld. Uit deze winnaars kiest de vakjury het werk welk in aanmerking
komt voor de Picturama Ere Prijs Gemeente Leudal 2017. Tegen de beslissing van de jury is geen
beroep mogelijk.
5. De prijzen omvatten de Picturama Ereprijs Gemeente Leudal 2017 en per categorie één 1e prijs en
een aantal eervolle vermeldingen.
6. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de opening van de expositie op paaszaterdag 15 april
2017 in het Gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1 in Heythuysen.
7. De deelnemer verleent toestemming aan de Stichting Picturama om van de ingezonden werken
fotografische afbeeldingen te vervaardigen, deze te verveelvoudigen en openbaar te maken ten
behoeve van verslaglegging en de public relations van de stichting. De stichting is voor de door haar of
door haar bemiddeling gepubliceerde foto’s geen rechten verschuldigd.
8. Om deel te nemen download u het aanmeldingsformulier van de website, vult het in en stuurt dit,
inclusief een foto van de kunstwerk(en), bij voorkeur via email naar: picturama2017@gmail.com of per
post naar Picturama Leudal, Postbus 3007, 6093 ZG Heythuysen. Dit vóór 31 maart 2017. Indien u
vóór 1 april 2017 geen bericht heeft ontvangen, bent u toegelaten tot de tentoonstelling.

Pagina 1 van 2

P

I

C

T

U

R

A

M

A

L

E

U

D

A

L

2

0

1

7

9. Na 1 april 2017, maar vóór 5 april 2017 maakt u uw deelname definitief door overmaking van het
inschrijvingsgeld van € 20,00 voor één werk en € 30,00 voor twee kunstwerken naar bankrekeningnr.
NL29 RABO 0147 5571 94 t.n.v. Stichting Picturama.
10. Inleveren van toegelaten kunstwerken op dinsdag 4 april 2017 tussen 17.00 en 20.00 uur. Inlevering
geschiedt tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Dit bewijs moet worden bewaard en weer worden
ingeleverd bij de teruggave van het werk.
11. Op maandag 17 april 2017 (2e paasdag) tussen 17.15 en 18.00 uur (onmiddellijk na de sluiting van de
expositie) dient u uw werkstuk(ken) op te halen bij de expositielocatie. U ontvangt uw werkstukken
terug tegen overhandiging van het bij inlevering ontvangen ontvangstbewijs.
12. Het vervoer van het werk naar en van de expositie is voor rekening en risico van de deelnemer.
13. Deelname aan de expositie is voor eigen rekening en risico van de deelnemers. De stichting Picturama
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Inzenders dienen ingezonden kunstwerken zelf te
verzekeren. Informeer hiervoor bij uw eigen verzekering tussenpersoon.
14. Schilderijen moeten een degelijke omlijsting hebben en hang klaar worden ingeleverd.
De ophanging moet solide zijn. Het formaat mag (inclusief lijst) maximaal 150 cm x 150 cm zijn.
Aan de achterkant van het schilderij moeten naam en adres van de maker en de titel van het werk
duidelijk worden vermeld.
Driedimensionale kunstwerken dienen solide van uitvoering te zijn om op een console geplaatst te
kunnen worden. De maximale afmetingen zijn ongeveer 50 cm. breed/diep en 60 cm. hoog. De
inzendingen moeten een label dragen met daarop naam en adres van de maker en de titel van het
kunstwerk.
15. Eventueel verpakkingsmateriaal dient U na inlevering van de kunstwerken zelf mee terug te nemen en
weer meebrengen bij het ophalen.
16. Verkoop van als zijnde ’te koop’ aangemeld werk inclusief lijst tijdens de expositie is uitsluitend door
tussenkomst van de stichting toegestaan. De stichting brengt bij verkoop een commissie van 25% van
de koopsom in rekening ten laste van de verkoper. De bruto verkoopsom dient door de koper aan de
stichting te worden voldaan.
Voor de overdracht van het betreffende werkstuk aan de koper dient de verkoper zelf zorg te dragen.
17. Deelnemers hebben gedurende de openingstijden vrije toegang tot de expositie. Hiervoor ontvangt u
maximaal 2 entreebewijzen.
18. Door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te sturen gaat de deelnemer akkoord met de
bepalingen van dit reglement.
19. Ingeval van een dispuut beslist het bestuur van de Stichting Picturama. Tegen de beslissing van het
bestuur van de stichting is geen beroep mogelijk.
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